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Kovászna megyei felmérés szerint az iskolások igénylik, hogy a pedagógusok neveljenek is 

A tanár meghatározhatja a jövőképet

Meghatározó a tanár szemé-
lyisége a diákok jövőképét 
illetően, az oktatás, neve-

lés iránt elhivatott pedagógusokra 
van szükség – derül ki a Kovászna 
megyei tanfelügyelőség által ren-
delt, a megyei nevelési tanácsadó 
és erőforrásközpont által végzett 
felmérésből. Kiss Imre főtanfel-
ügyelő és Brassai László, a köz-
pont munkatársa tegnap mutatta 
be Sepsiszentgyörgyön az április-
ban készült felmérés eredménye-
it, következtetéseit. A háromszéki 
elméleti középiskolák és szakis-

kolák végzősei töltötték ki a kér-
dőívet, a 13 tanintézet végzős di-
ákjainak mintegy 80 százaléka, 
848 középiskolás és 341 szakis-
kolás. A kérdések a múltra, jelen-
re és jövőre vonatkoztak, azt fir-
tatták, mennyire elégedett a diák 
az iskolájával, mi erősíthette vol-
na a kötődését, és mennyire ma-
gabiztos, illetve szorongó a jövőjé-
vel kapcsolatban. Az elméleti kö-
zépiskolások körében a leggyak-
rabban megfogalmazott elvárás 
az volt, hogy a szidás helyett in-
kább bátorításra lett volna szük-

ségük, arra, hogy a tanárok segít-
senek pótolni a hiányosságokat, 
megérteni a tananyagot. A szak-
iskolások azt szeretnék, hogy a 
gyakorlati órákon több mindent 
kipróbálhassanak, jobban felsze-
relt műhelyekben sajátíthassák el 
a szakma fortélyait. Az elméleti 
iskolák végzőseinek 12-13 száza-
léka véli úgy, hogy hasznos dolgo-
kat tanult az iskolában, felkészült 
az életre, a szakiskolákban épp 
fordított az arány, itt meghaladja 
a 80 százalékot azok aránya, akik 
hasznosnak tartják a megszerzett 
tudást. A jövővel kapcsolatos ér-
zéseik viszont majdnem hasonló-
ak, 10-15 százalék szorongva te-
kint a jövőre, 50 százalék bizako-
dóan, és 35-40 százalék céltudato-
san követi a terveit. A szakiskolák 
végzőseinek 47 százaléka, míg az 
elméleti középiskolát végzettek 54 

százaléka mondta azt, hogy az or-
szágban marad, és itt vállal mun-
kát, miután befejezte a tanulmá-
nyait. Brassai László rámutatott, 
arra a következtetésekre jutottak, 
hogy az a diák, akinek volt példa-
képe a tanárok között, nagyobb bi-
zalommal tekint a jövőbe, és na-
gyobb arányban vállal itthon mun-
kát, és folytatja a tanulmányait.  
Beigazolódott, mennyire megha-
tározó a tanár személyisége a di-
ákok jövőképének alakulásában, 
a tanárok is tudatában kell le-
gyenek a saját szerepüknek, sok 
esetben célravezetőbb, ha a peda-
gógus a nevelésre fekteti a hang-
súlyt, és nem feltétlenül arra, hogy 
naprakészen kövesse a tananya-
got, vonták le a következtetést a 
szakemberek.

Bíró Blanka

Az a diák, akinek volt példaképe a tanárok között, na-

gyobb bizalommal tekint a jövőbe – derült ki egy 

Kovászna megyében végzett felmérésből, amelynek 

eredményeit tegnap mutatták be Sepsiszentgyörgyön.

Szatmári vén diákok 
közös találkozója
A magyar iskolákban végzett vén 
diákok mindenik korosztályát meg-
szólítja a Szatmárnémetiben szer-
vezett hagyományos találkozó, 
amelyet a ma kezdődő, háromna-
pos rendezvény keretében tartanak 
– jelentették be sajtótájékoztatóju-
kon a szervezők. A véndiák-találko-
zóba – amelyen most 27. alkalom-
mal vehetnek részt az érdeklődők 
– minden évben több százan kap-
csolódnak be. Gönczy Gábor, a vén-
diák szövetség elnöke elmondta, ez 
az esemény minden szatmári ma-
gyar számára ismerős, hozzátarto-
zik a város kultúrájához, őrzi és to-
vábbadja a hagyományokat a fiata-
labb generációnak, közelebb hozza 
egymáshoz a nemzedékeket, egy-
kori osztálytársakat. A csütörtökön 
kezdődő rendezvényen évfordu-
lós felvonulások, néptáncelőadás, 
retróbuli, tombolasorsolás is várja 
a résztvevőket. A valamikori diákok 
és tanáraik a véndiák szövetségnél 
jelentkezhetnek, ha szeretnének 
osztályfőnöki órát, illetve felvonu-
lást tartani az osztályukkal. Rajtuk 
kívül bárki részt vehet, akinek az ér-
deklődését felkeltik a programok, 
vagy csupán szeretne találkoz-
ni a szatmárnémeti magyar isko-
lák volt diákjaival. Ma asztalitenisz 
bajnokságot tartanak, pénteken 17 
órai kezdettel a vén diákok koszo-
rúkat helyezhetnek le a Kölcsey Fe-
renc Főgimnázium in memoriam 
táblájánál elhunyt diáktársaik és ta-
náraik emlékére. A Dinu Lipatti Fil-
harmónia nagytermében szavala-
tokat hallhatnak az érdeklődők, az-
tán Fátyol Rudolf hegedűművész 
és Duffek Mihály zongoraművész 
lép fel, az est zárásaként a székes-
egyház kórusa is fellép. Szombaton 
délelőtt az érettségi találkozós osz-
tályok vonulnak fel, ezután kiállítá-
sokkal, könyvbemutatókkal, kon-
certekkel folytatódik a program. 

GörBe HelGa

 
Olcsón „vásárolható” 
jogosítványok

Magánszemélyek lakásán, intéz-
ményekben és vállalatokban – ösz-
szességében 82 helyen – tartottak 
házkutatásokat a nyomozók Maros, 
Brassó, Hunyad, Szeben, Bihar és 
Szatmár megyében. A korrupcióel-
lenes igazgatóság (DGA), a Maros 
megyei korrupcióellenes szolgá-
lat, valamint a bűnügyi rendőrség 
nyomozói tegnap több személyt 
is érintő ügyekben jártak el. A hi-
vatalos szervek annak jártak utá-
na, hogy kiderült, a Maros megyei 
gépkocsivezetői jogosítványt kibo-
csátó hivatalban mindössze 100 le-
jért lehetett hozzájutni egy jogo-
sítványhoz bármilyen vizsga nél-
kül. Ez annyira vonzónak bizonyult, 
hogy több megyéből is Marosvá-
sárhelyre jöttek megszerezni a jo-
gosítványt az emberek. Bár a tör-
vények tiltják, hogy valaki más me-
gyében vizsgázzon, mint ahol lakik, 
ezt úgy oldották meg, hogy ideigle-
nesen Maros megyei lakcímet sze-
reztek maguknak.   A nyomozás ar-
ra is fényt derített, hogy az egyik 
köztisztviselő más, Maros megyé-
hez kapcsolódó ügyben is érdekelt. 
A gyanú szerint sütőipari terméke-
ket szereztek be különböző válla-
latoktól, és azt forgalmazták. A vál-
lalatokkal összejátszva adócsalást 
követtek el, nem adtak számlát a 
forgalmazott termékekről, megrö-
vidítve ezzel az állami adóalapot. 

antal erika

Magyarul is olvashatják Kolozsvár nevét a Györgyfalva felől érkezők

Államtitkár: három év múlva számítanak jobb eredményekre

Újabb többnyelvű helységnévtáblá-
val büszkélkedik Kolozsvár: az út-
ügyi hatóság munkatársai a kincses 
város Györgyfalva felőli bejáratánál 
is kihelyezték a háromnyelvű, Cluj 
Napoca–Kolozsvár–Klausenburg fel-
iratú táblát, egyelőre csak a megye-
székhelyre érkezők oldalán. A tájé-
koztató feliratok ügyében – mint is-
meretes – a Minority Rights Egyesü-
let nyert pert még 2017 februárjában 
a polgármesteri hivatallal szemben: 
az alapfokú ítélet a többnyelvű – a ro-
mán és a magyar feliratokat tartalma-
zó – helységnévtáblák kihelyezésére 
kényszerítette a városházát. Bár ele-
inte úgy tűnt, hogy az önkormányzat 
megfellebbezi az ítéletet, Emil Boc pol-
gármester tavaly áprilisban bejelen-
tette, hogy nem óvják meg az elsőfo-
kú döntést, sőt a kincses város német 
megnevezését is feltüntetik. Egyúttal 
a város római kori eredetére is utal-
ni kívánnak azzal, hogy a háromnyel-
vű helységnévtábla fölé egy másikat is 
felszerelnek, amely a település római 
kori megnevezését tartalmazza. Az 
első táblát a város szászfenesi bejá-
ratánál helyezték ki tavaly május 16-
án, majd az Apahida, az Erdőfelek és 
a Kisbács felé vezető úton is feltün-
tették három nyelven Kolozsvár ne-
vét. Ugyanakkor a munka lassan ha-
lad, hiszen összesen 16 helyen kelle-
ne kihelyezni a többnyelvű helység-
névtáblákat – a folyamat elhúzódása 
miatt a civilek már több figyelemfel-
keltő és tiltakozó akciót szerveztek.

 Páva adorján

Nagy kihívást jelent a magyar tago-
zaton tanuló diákok románnyelv-tu-
dásának fejlesztése, és ezt priori-
tásként kezeli az oktatási miniszté-
rium kisebbségügyi államtitkársá-
ga – fogalmazta meg az idei gyenge 
érettségi eredményekre vonatkozó 
kérdésünkre Kovács Irénke állam-
titkár. Rámutatott, a diákok a 2020–
2021-es tanévtől a nyolcadik osztály 
végén szervezett országos felmérőn 
már az új tanterv szerint kidolgozott 
differenciált tételekből fognak vizs-
gázni. Addig viszont maradnak az 
egységes vizsgatételek. Az állam-
titkár szerint a differenciált román-
nyelv-oktatás eredményei 2021-ben 
mutatkoznak meg, akkor számíta-

nak a nyolcadikos záróvizsga ered-
ményeinek jelentős javulására. A sa-
játos tanterv és tankönyv használa-
tának köszönhetően a magyar anya-
nyelvű és magyar tagozaton tanuló 
diákok román kommunikációs kész-
sége, szövegértése és szövegalko-
tása fejlődni fog – véli Kovács Irén-
ke. Ugyanakkor az oktatási minisz-
térium kisebbségi osztálya indítvá-
nyozza, hogy azokban a megyékben, 
ahol van magyar anyanyelvű okta-
tás, a Pedagógusok Háza kezelje pri-
oritásként a magyar tagozaton tanító 
román nyelv és irodalom tanárok to-
vábbképzését. A pedagógusok háza 
programjavaslatának tartalmaznia 
kell a román szakos tanárok képzé-

seit. Az államtitkár rámutatott, idén 
a magyar tanulók 60,83 százaléka 
érettségizett sikeresen, ez 8,8 száza-
lékpontos lemaradást jelent az orszá-
gos átlaghoz viszonyítva. Akárcsak 
az előző tanévekben, idén is román 
nyelv és irodalomból érték el a legala-
csonyabb átlagot a magyar tagozaton 
tanuló érettségizők. Idén a magyar 
diákok 69,53 százaléka vizsgázott si-
keresen románból, míg tavaly ez az 
arány 76,01 százalék volt, tehát idén 
6,48 százalékponttal csökkent a ro-
mánból sikeresen érettségizők ará-
nya. Kérdésünkre az államtitkár ki-
tért a Kovászna megyei esetre, ahol 
sok diák és tanár arra gyanakodott, 
lepontozták Marosvásárhelyen a ro-

mán érettségi dolgozatukat, mert az 
újrajavítás után több ponttal növe-
kedett a jegyük. Kovács Irénke sze-
rint a Kovászna megyei nem egyedi 
eset, az ország legtöbb megyéjében 
történtek ehhez hasonló leértéke-
lések, mint például Konstanca me-
gyében, ahol egy diáknak hét jegy-
gyel nőtt az eredménye a fellebbe-
zés után. „A vizsgamódszertan le-
hetőséget teremt minden diáknak 
arra, hogy a vizsga után láthassa a 
kifüggesztett javítókulcsot, és ösz-
szehasonlítsa saját teljesítményével, 
majd óvást tegyen le” – szögezte le a 
szakpolitikus.

B. k. B.

Helyére került. Tizenöt hónap elteltével Kolozsvár Györgyfalva felőli bejáratánál is kihelyezték a többnyelvű táblát

Fotó: Páva adorján




